
ประกาศมหาวิทยาลัยราขภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุน

การวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.๒๕๖๒

อ าค ัยอำน าจต าม ค วาน ใ'น ม าต รา ๓๑ แห ่งพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิม ห าว ิท ยวล ัยราชภ ัฎ  พ .ศ .๒๕๔๗ 
ประกอบกับมต ิชองคณะกรรมการอำนวยการคถา'บ ัน1วิจ ัย!.เละพัฒนา ในคราวประขุมครั้งท ี่ ๑๒/ ๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕:๖๑ ประกอบกับมต ิคณะกรรมการบริหารมหาว ิทยาล ัย ในคราวประขุมครั้งท ี่ 
๑/ ๒๕:๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๖๒ จีงออกประกาศใวัดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให ้ยก เล ิกป ระกาศมห าว ิท ยาล ัยราชภ ัฎ บ ้าน ลม เด ็จ เจ ้าพ ระยา หลักเกณฑ์และวิธ ีปฏ ิบ ัต ิ 
เก ี่ยวกับการเสนอโครงการวิจ ัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจ ัยจาคแทล่งท ุทภายใ'ยจากแหล ่ง ท ุ'ภ า ยใน 
พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาประกาศหรือคำสั่งอื่นใดที่ช้ตหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้บังคับตามประกาศฉบับนี้

ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้
“มหาวิทยาล ัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านลมเด็จเจ้าพระยา
“ สถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนา” หมายความว่า สถาบันวิจ ัยและพัฒนา มหาวิทยาล ัยราชภัฎบ ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา
“ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใบ" หมายความว่า ทุบอุดหนุบการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับ 

จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ใบการวิจัย
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
“ผู้ขอรับทุน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พน ักงานมหาวิทยาลัย และ 

พนักงานราชการ ที่ได้รับเงินเดีอนหรือค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายไต้ชองมหาวิทยาลัย และไต้ 
ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ เดีอน รวมถีงนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

“ ผ ู้ร ับท ุน” หมายความว่าข ้าราชการพลเร ือนใบสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา พน ักงาบมหาว ิทยาล ัย และ 
พนักงานราชการ ที่ได้รับเงินเดิอนหรือค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และไต้ 
ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ เดีอน รวมถึงนักศึกษาที่ศ ึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยท!ด้รับ 
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย

“ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร อ ำน ว ยก าร ” ห ม ายค วาม ว ่า  คณ ะก รรม ก ารของส ถาบ ัน ว ิจ ัยแล ะพ ัฒ น า ซ่ึง 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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‘‘ผ ลงาบ ว ิจ ัย” ห มายความว ่า บทความวิจัยท ี่'ได้ร ับการดีพ ิมพ์,ในวารสารวิ!0าการระดับชาติห'รือ 
นานาชาต ิหร ือ บทความวิจ ัยฉบ ับลมบ ูรณ ์ท ี่,ได้รับการดีพ ิมพ์ในรายงานลืใ.11น ิฮงจากการประข ุมว ิชาการ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ

“ ผลงานสร้างสรรค์” หมายความว่า ผลงานศิลปะและสิงประติษฐ์ทา-3ศึสปะปร5' 1ภทตว'3ไ ทมความ
เป็นนวัตกรรม โดยมกๆรคืก.ษาค้นคว้าอผํๆง.ป็นระนบที่เหมาะลมตามประเภทของงานสืลปะซึ๋งมํแนวทางการ
VIดลองหรือการพัฒนา■ งากแนาคตสร้าง3รรค์เติมเฟึอเป็นต้นแนV(หรือความสามารก,1มการร!โ'เบกศาสดรอบ
ก่อให้เกิดคุณค่าทางลนทริย่และคุณประโยชนํทิเป็นทียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะขอ'3อาเชียบ 
งาน ส ร ้างส รรค ์ท างศ ิล ป ะ ได ้แก ่ (๑ ) ท ัศนศ ิลป ็ (ฬ5บล1 /ฬ )  ป ระก อ บ ด วย ผลงาน ดาน จตรก รรม  
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ลือประสม สลาบีตยกรรมและงานออกแบน,ประเภทอืนคุ (เอ) 
ศิลปะการแสดง (ก่อพั๐โทก3ก06 /มั!ร) ประกอบด้วยดุรืยางคศิลป๋ นาฏยศิลป้ รวมทังการแสดงรูปแบบตางๆ 
และ (๓) วรรณศิลป้ (ม !6 โลเบโ6) ซี่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ

“ การพ ิจารณาจริยธรรมในมนุษย์” หมายความว่า การพิจารณาจริยธรรมการวิจ ัยในมนุษย์ เฉพาะ 
การพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัยในมนุษย์ มหาวิทยาล ัยราชภัฎบ ้านสมเด็จเจ ้าพระยา ของ 
ข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ฃอรับทุนที่ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในกับสถาบันวิจัยและ 
พัฒนา

ข้อ ๕ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน มี ๔ ประเภท คือ
(๑) โครงการวิจัยชองบักศึกษา จำนวนใม่เกิน ๑ ๐ ,0๐ ๐  บาท 
(๒) โครงการวิจัยที่ใด้รับทุนอุดหนุน จำนวนไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
(๓) โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน จำบวบไม่เกิน ๑๐ ๐,๐๐ ๐  บาท 
(๔ )โครงการวิจัยที่ได้รับทุบอุดหนุบจำนวนไม่เกิน ๑ ๕ ๐ ,๐ ๐ ๐ บาท 

กรณีที่นักศึกษา เสนอโครงการวิจัยจำนวนมากกว่า ๒ โครงการ ใบภาคเรียบเดียวกัน โดยมีอาจารย์ท ี่ 
ปรึกษาโครงการเป็นคนเดียวกัน ให้จัดทำเป็นชุดโครงการ

ข้อ ๖ คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย มีองค์ประกอบ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประธาน จำนวน ๑ คน
กรณีผู้ชอรับทุนเป็นนักศึกษา ให้ประธานหลักสูตรเป็นประธาน ๑ คน ยกเว้นกรณีประธาน 

หลักสูตรเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นประธาน 
(๒) กรรมการ จำนวน ๒ คน
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในข้อ (๑) และ (๒) มีหน้าที่ประเมินคุณภาพทางวิชาการและความเหมาะลม

ด้านงบประมาณ
(๓) ตัวแทนที่ได้ร ับมอบหมายจากสถาบันวิจ ัยและพัฒนาเป็นเลขานุการทำหน้าที่สรุปผล 

คะแนน รวบรวมข ้อเสนอแนะของข ้อ เสนอโครงการว ิจ ัยท ี่ผ ่านการพ ิจารณ าค ุณ ภาพทางๆขา(าาธจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิใบข้อ (๑) และ(๒) เกินกึ่งหนี่ง และนำเข้าท ี่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจ ัยและ 
พัฒนาเพื่อตรวจสอบรูปแบบและความเหมาะสมด้านงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรๆงการคลังและ 
ระเบียบหรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติโครงการวิจัย
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ข้อ ๗ ขั้นตอนการเลนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
(๑) สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาคเป็ดรับข้อเสนอโควงกวววิจัยต่อลว5วรณะ 
(๒) ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสถาบันวิจัยและบัฒบ'เผ่าบระบบ 88เฬร ของ 

มหาวิทยาลัยและดำเนินการส่งเอกสารตามลำคับหน่วยงาน
(๓) สถาบันวิจ ัยและพัฒนาส่งข ้อเสนอโครงการวิจ ัยต ่อคณะกรรมการบ ิจารแเาข ้อเ•ลน0 

โครงก ารว ิจ ัยและคณ ะกรรม การบ ิจารผาข ้อ เส น อโค รงการว ิจ ัยแจ ้งผล 'าารบ ิจารณ ? ผ ่0คณ ะกรรมกา 1 
อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

(๔) ส ถ าบ ัน ว ิจ ัยแ ล ะ พ ัฒ น าแ จ ้งผ ล ก าวบ ิจาร ณ าต ่อ ผ ู้,ขอร ับท ุนกรณ บ ิคณ ะกรรมการ 
อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาเฟ้นควรใหัผู้ขอรับทุนปรับปรุงข้อเ•ลน0โก รงการวิจัอนนั ผูข้อรับทุน 
ต้องปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยบิปรับปรุงกา01■ น ๓๐วัน นับ 
จากวันรับทราบข้อเสนอแนะ เ

(๔) เลขานุการคณะกรรมการพิจารผาข้อเสนอโครงการวิจ ัยเป ็นผู้ตรวจสอบการปรันปรุง 
ก่อนเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ เ

(๖) อธิการบดีลงนามในประกาคมหาวิทยาลัยในการอนุมีตทุนุอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายโบ

(๗) ผ ู้ขอรับท ุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจ ัยจากแหล่งท ุนภายในกับสถาบันวิจ ัยและ 
พ ัฒ นาภายห ล ังจากว ัน ท ี่อธ ิการบด ีลงนามใน ประกาศภายใน  ๓๐ วัน หากผ ู้ขอร ับท ุนไม ่ทำส ัญญาตาม 
ระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขอรับทุนสละสิทธิ๋การขอรับทุนสนับสบุนการวิจัยดังกล่าว

ข้อ ๘ การเบ ิกจ ่าย เงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใบ ตามข้อ ๔ให้แบ่งเป็น ๓ งวด โดยมี 
รายละเอียดดังบี้

งวดที่ ๑ จำนวนไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของเงินทุนที่ไต้รับอนุนัติให้ผู้รับทุนแนบหลักฐาน ดังนี้ 
- ใบสำคัญรับเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด
- แบบเสนองบประมาณเงินทุน ตามแบบ ว.๒ จำนวน ๑ ชุด
- แบบสัญญาการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ตามแบบ ว.๔/ ๑

จำนวน ๒ ชุด
งวดที ๒ จำบวบไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของเงินทุนที่ไต ้ร ับอนุม ัต ิและหลังจากดำเน ินการวิจ ัย 

ไปจนถืงการสร้างเครื่องมีอหรือทดลอง ให้ผู้รับทุนแนบหลักฐาน ดังนี้
- แบบรายงานความก้าวหน้า ตามแบบ ว.๖ จำนวน ๑ ชุด
- ใบสำคัญรับเงินงวดที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด
- แบบเสนองบประมาณเงินทุน ตามแบบ ว.๒ จำนวน ๑ ชุด
- แบบสัญญาการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใบ ตามแบบ ว.๔/ ๒

จำนวน ๒ ชุด



งวดท่ี ๓ จำนวนเงินส่วนทีเหลือทังหมดหลังดำฒินการวิจัยแล้วI.สรจ ใหผูรับทุนแนบหลกฐาน

- ใบสำคัญรับเงินงวดที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด
- แบบเสนองบประมาณเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนกายใน ตามแบบ ว.'อ

จำนวน ๑ ชุด
- แบบสัญญาการเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนกายใน ตามแบบ ว.๔/ ๓

จำนวน ๒ ชุด
- สำเนาใบเสร็จค่าคืนทุนอุดหนุนร้อยละ ๑๐
- แบบเอกสารสรุปค่าใช้จ่าย
- หลักฐานทางการเงินที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยขั้นตอบการดำเนินงานที่ระบุใน 

รายงานฉบับสมบูรณ ์และเป ็นไปตามระเบ ียบกระทรวงการคลังหรือระเบ ียบอื่นใดที่เก ี่ยวช ้อง หากพบว่า 
หลักฐานทางการเงินใม่สอดคล้อง และไม่เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานที่สอดคล้องระเบียบวิธีวิจัย และไม่ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวช้องจะไม่สามารลเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้

- รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมไฟล้
- หลักฐานแสดงการตอบรับการดีพ ิมพ์และ/หรือผลงาบที่ได้รับการดีพ ิมพ์แล้ว ใน 

กรณ์เป ็นผลงานสร้างสรรค์ให ้ผ ู้ร ับท ุนต้องส่งหลักฐานแสดงการตอบรับการเผยแพร่ส ู่สาธารณะและ/หรือ 
หลักฐานแสดงผลงานสร้างสรรค์ที่ไดัรับการเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
พิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ไต้รับทุบอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใบ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับทุนต้องรับผิดขอบใบการเก็บหลักฐานทางการเงินพร้อมให้ตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลของ 
การตรวจสอบ ในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง

ข้อ ๙ ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำมาขอ 
เบิกงบประมาณสนับสบุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีขั้นตอบการดำเนินการดังบี้

(ค) ผู้ฃอรับทุนส่งใบเสร็จค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
พร้อมสัญญารับทุนอุดหนุบการวิจัยจากแหล่งทุนภายในมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งหลักฐานต่อคณะกรรมการอำนวยการ 
(๓) สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ฃอรับทุบ

ข้อ ๑ 0  ผู้รับทุนต้องส่งหลักฐานแสดงการตอบรับการดีพิมพ์และ/หรือผลงานที่ไต้รับการดีพิมพ์แล้ว 
ใบกรณ ีเป ็นผลงานสร้างสรรค ์ให ้ผ ู้ร ับท ุนส ่งหล ักฐานแสดงการตอบรับการเผยแพร่ส ู่สาธารณะและ/หริอ 
หลักฐานแสดงผลงานสร้างสรรค์ที่ไดัรับการเผยแพร่สู่สาธารณะ ภายในระยะเวลา ๒ ปี หลังจากที่ลงนามใบ 
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุบภายใน
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ข้อ ๑๑  ใหัผู้รับทุนจ่ายนินค่าคืนทุบอุดหนุน ร้อยละ ๑๐ ของทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใบ 
ทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติให้แก่มหาวิทยาลัย หลังการเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที ®

ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและการนํ'1งามวิจัยใบิใ^บิ'5ะใยจที และมีสิทธิแต่เทียง 
ผู้เดียวใบการดำเนินการตาม มาตรา ๑๔ แห่งพระราซบัญผู้'ติลิฃสิทธิ, พ.ศ.๒๕๓๗ หรือดามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาฅอื่บท ี่เก ี่ยวข้อง หากมีการนำงานวิจัยไปฃี้นทะเบียนทรัพย์ส ินทางบิญญา ผู้รับทุนต้องได้รับ 
ความเห็บขอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๓ กรณีที่ผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในไม่สามารถทำการวิจัยให้แล้วแ11ร็จตาม 
กำหนดเวลาผู้รับทุนมีสิทธิ ดังนี้

(๑) ขอขยายเวลาทำวิจ ัย โดยขอขยายเวลาได้ ๑ ครังภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนหรือ
(๒) ขอยุติการทำวิจัยตามโครงการวิจัยที่ได้รับทุน และคืนนินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่ง 

ทุนภายใบจากแหล่งทุนภายในที่ได้รับไปแล้ว พร้อมทังดอกเบียร้อยละ ๗.๕  ต่อปีบับดังแต่วันรับเงินงวดที ๑ 
จนถึงวันชำระเงินคืนทั้งหมด

(๓) ผู้รับทุนไม่มีสิทธิขอเพิ่มงบประมา๓ในโครงการวิจัยที่!ด้รับอนุมัติไปแล้ว

ข้อ ๑๔ กรณีผู้ขอรับงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงาบวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ด้วยวาจาในที่ประขุม 
วิขาการระดับชาติหรือนานาซาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

(๑) ข้อกำหนดเนี้องด้น
(๑.๑) มหาวิทยาลัยให้การสนับสบุนงบประมาณคบละไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปีงบประมาณ
(๑.๒) ผู้ขอรับงบประมาณต้องเป็นผู้นิพนธ์ขื่อแรก (คโร!: / เบชา๐โ) หรือผู้นิพนธ์หลัก 

(ป๐โโ65(ว๐กปเก3 ชา๐โ)ในบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการติพิมพ์ใบรายงาบสิบเนื่องจากการประขุมและ
ระบุซื่อมหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านสมเดีจเจ้าพระยา (8ลก5๐โฑช6](ะช3๐1วโล73 8ล]ลชเา31 บก!ห6โรแ:V) เป็นขื่อ 
หน่วยงานต้นลังกัดของผู้รับงบประมาณเทียงหน่วยงานเดียว

(๑.๓) เป็นผลงาบที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
(๑.๔) กรณีที่มหาวิทยาลัยพบว่า ผู้ฃอรับงบประมาณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเนี้องต้นในข้อ 

๑๔ (๑) หรือพบว่าผู้ฃอรับงบประมาณได้รับการสนับสนนด้านงบประมาณเพื่อไปเผยแพร่ผลงานวิจัยจากแหล่ง 
อื่นๆ ท ั้งภายในหรือภายนอกมหาว ิทยาล ัย มหาวิทยาล ัยม ีส ิทธ ิเร ียกงบประมาณสน ับลน ุนการนำเสนอท ี่ 
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ด้วยวาจาที่ได้รับก่อนหน้านี้คืน

(๒) การสนับสบุนงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงาบวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ด้วยวาจาในที่ประขุม 
วิชาการระดับชาติหรือนานาขาติ สถาบันวิจ ัยและพัฒนาสนับสบุนเฉพาะค่าลงทะเบียนตามจ่ายจริง ท้ังน้ีไม่ 
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

(๓) หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงาบวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ 
ด้วยวาจาในที่ประขุมวิขาการระดับขาติหรือนานาขาติ ได้แก่

(๓.๑) เอกสารแสดงการตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ด้วยวาจา ในท่ี 
ประขุมวิชาการระดับขาติหรือนานาชาติ

(๓.๒) รายขื่อคณะกรรมการจัดการประขุมและผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองผลงา■ น
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(๓.๓) บทความฉบับสมบูรณ์ทีจะนำตีพ ิมพในรายงานลี1ช!'นืองจ'''กการป'3ะชุ,มซึงระบุขีอผู้ 
ขอรับงบประมาณต้องเป็นผู้นิพนธ์ซื่อแรก (^เโรเ /\น!:เา๐โ) หรือผู้นิพนธ์หลัก (ป๐โโ65(ว๐กชเก? ^ นปา๐โ) แสะ 
ระบุชือมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ!.จ้าพระยา (8ลก50๓ ช6]0เาล๐เวโล7'3 ปล]ล!วเาล!: บก!ห6โรเ^) เป็นซีอ 
หน่วยงานตันลังกดของผู้รับงบประมาณเพียงหน่วยงานเด็ยว

(๓.๔) กำหนดการและรายละเอียดการประขุม 
(๓.๔) เอกสารแสดงอัตราค่าลงทะเบียน 
(๓.๖) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

(๔) ขั้นดอนการเสนอเรืองเพื่อขอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
(๔.๑) ผู้ขอรับงบประมาณล่งหลักฐานตามข้อ ๑๔(๓) ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(๔.๒) คณะกรรมการอำนวยการสถาบ ันพ ิจารณาหลักฐานตามข้อ ๑๔(๓) ของผู้ขอรับ 

งบประมาณ โดยมีอำนาจใหัข้อเสนอแนะไต้
(๔.๓) อธิการบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสบุน 

(๔) การเบิกจ่ายเงิน ลำเนินการหลังการเผยแพร่ผลงานแล้วเสรีจ โดยผู้รับงบประมาณต้องล่งเอกสาร
ดังนี้

(๔.๑) บันทึก/ค่าสั่งเดินทางไปราขการพร้อมรายงานการเดีนทางไปราชการ 
(๔.๒) สำเนาใบประกาศนิยบัตรการนำเสนอด้วยวาจา
(๔.๓) สำเนาหบัาปกรายงานสืบเน ื่องจากการประขุม รายซื่อคณะกรรมการจัดการประขุม 

และผู้ทรงคุณวุฒิในการกสั่นกรองผลงาบ และสารบัญที่มีซื่อผู้รับงบประมาณ
(๔.๔) สำเนาผลงานที่ต ีพ ิมพิใบรายงานสืบเน ื่องจากการประขุม ทั้งที่เป ็นรูปเล่มและ/หรือ 

แผ่นบันทึกข้อมูล พร้อมภาพถ่ายแสดงการนำเสนอผลงาน
(๔.๔) หลักฐาน (ฉบับจริง) ของค่าลงทะเบ ียน ในกรณ ีท ี่ขำระค่าลงทะเบ ียนด้วยสกุลเงิน 

ต่างประเทศ ให้แนบหลักฐานแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ออกโดยสถาบันการเงิน ณ วันที่ 
ขำระค่าลงทะเบียน

ข้อ ๑๔ กรณ ีผ ู้ขอร ับงบประมาณสน ับสบ ุนค ่าลงทะเบ ียนในการเผยแพร่ผลงานวิจ ัยหรือผลงาน 
สร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติดามประกาศของ ก.พ.อ. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) ข้อกำหนดเบี้องต้น
(๑.๑) บทความฉบับสมบูรณ์ที่จะนำใปดีพิมพิซึ่งระบุซื่อผู้ขอรับงบประมาณต้องเป็นผู้นิพนธ์ 

ซือแรก (ฅโร!: /\น!:เา๐โ) หรือผู้นิพนธ์หลัก ({̂ ๐โโ65(ว๐กช!ก? /\บ!;ป๐โ) และระบุซื่อมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน 
สมเด ็จเจ ้าพระยา (8ลกร๐กาช6](ะเาล(วเวโลV3 8ล]สเวเา3(; บก!ห6โร!!}') เป็นซื่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับ 
งบประมาณเพียงหน่วยงาบเดียว

(๑.๒) เป็นผลงาบที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
(๑.๓) กรณ ีท ี่สถาบ ันว ิจ ัยและพ ัฒนาพบว่า ผ ู้ขอรับงบประมาณไม่ปฏิบ ัติตามข้อกำหนด 

เบื้องต้นใบข้อ ๑๔ (๑) หรือพบว่าผู้ขอรับงบประมาณได้รับการสนับสบุนด้านงบประมาณเพื่อไปเผยแพร่ 
ผลงาบวิจ ัยจากแหล่งอ ื่นๆ ท ั้งภายใบ หร ือภายนอกมหาวิทยาล ัย สถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนาม ีส ิทธ ิเร ียกเง ิน 
งบประมาณสนับสบุนที่ได้รับก่อนหน้านี้คีน
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(๑.๔) บทความฉบับลมบูรณ ์ท ี่ถ ูกนำมาขอรับงบประมาณสนับลบุนค ่าลงทะเบ ียนในการ 
เผยแพร่ผลงานวิจ ัยหรีอผลงานสร้างสรรค์ในวารสารวิชาการ จะไม่สามารถนำมาขอรับการสนับสนุนด้าน 
งบประมาณในด้านอื่นและค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิฃาการที่ได้รับการเผยแพร่ ได้อีก

(๒) การจ่ายงบประมาณสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรีอผลงานสร้างสรรค์ใน 
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามประกาศของ ก.พ.อ. จ่ายตามจำนวนที่ผ ู้ร ้บทุบจ่ายจริง ทั้งนี้ไม่ 
เกิน ๒ 0,๐0๐ บาท

(๓) หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติและจ่ายงบประมาณสนับสนุน ได้แก่
(๓.๑) บทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการติพิมพิในวารสาร ชื่งระบุชื่อผู้ขอรับงบประมาณต้อง 

เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (คโรใ /ปว*เา๐โ) หรือผู้นิพนธ์หลัก ((1๐โโ65เว๐กช!ก? /\บปาอโ) และระบุชื่อมหาวิทยาลัย 
ราจภ ัฎบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา (8ลกร๐กาชร](ปาล๐[วโ373 8ล]3เวเาลใ ชก!V6โร!ใ7) เป็นซีอหน่วยงานด้นลังกัด 
ของผู้รับงบประมาณเพียงหน่วยงานเดียว

(๓.๒) เอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบหรือประกาศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

(๔) ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อขออบุมัตงบประมาณ
(๔.๑) ผู้ฃอรับงบประมาณส่งหลักฐานตามข้อ ๑๔(๓) ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(๔.๒) คณ ะกรรมการอำนวยการสถาบ ันพ ิจารณ าหล ักฐานตามข ้อ ๑๔(๓) ของผู้ขอรับ 

งบประมาณ โดยมีอำนาจให้ข้อเสนอแนะได้
(๔.๓) อธิการบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสบุน 

(๔) การเบิกจ่ายเงิน ผู้รับงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบ 
หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑๖ ทั้งนี้ผ ู้ฃอรับงบประมาณต้องสำรองเงินเป็นค่าใข้จ่ายที่ขอเบิกตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๔ และ 
นำหลักฐานฉบับจริงมาดำเนินการขอเบิกจ่ายตามระเบียบหรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องภายหลังการดำเนิบการ 
ส้ินสุด

ข้อ ๑๗ ในกรณีทีผู้ขลรับVในมีเหตุให้พันสภาพจากการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกบา 
พนักงาบมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ท ี่ได้ร ับเงินเติอนหรือค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงิน 
รายได้ของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกบาให้ผู้ขอรับทุนดำเนินการยกเลกโครงการวิจัย พร้อมดินเงินสนับลบุนการ 
วิจัยที่ได้รับอนุมัติไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๔ ต่อปี นับแต่วับที่เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยในงวดที่ 
๑ให ้เสร็จส ิ้นก ่อนพ ับสภาพการเป ็นข้าราชการพลเร ือนในสถาบ ันอุดมศึกบา พน ักงานมหาว ิทยาล ัย และ 
พนักงานราชการ ที่ได้ร ับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือ 
นักศึกบา

ข้อ ๑๘ หากผู้ร ับทุนมีการละเมิดข้อตกลงของสัญญาการรับทุบอุดหนุบการวิจัยจากแหล่งทุบภายใบ 
ตามที่เคยได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยลามารถบอกเลิกสัญญารับทุนโครงการวิจัยได้พร้อมทั้งเรียก 
ค่าเสียหาย



2 4

ข้อ ๑๙ หากผู้รับทุนสนับสบุนงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงาบวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ด้วยวาจาในที่ 
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงาบวิจัยหรือผลงาน 
สร้างสรรค์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามประกาศของ ก.พ.อ, ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ 
ขอรับทุนสนับสบุน หรือมีการละเมดเงอนโข'ในการขอรับทุบสนับสนุน ตามที่เคยได้ให ้ไว้ก ับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสามารถบอกเลิกการให้ทุนสนับ?.บุบได้พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย

ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจ ัยและพัฒนา มีสีทธิใข้เงินกองทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน 
ภายในในกิจการที่เก ี่ยวข้องกับงานวิจัยได้ โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจ ัยและ 
พัฒนา

ข้อ ๒๑ ให ้อธ ิการบดีเป ็นผ ู้ร ักษาการตามประกาศนี้ และม ีอำนาจวิน ิจอ ัยช ี้ขาดบ ีญหาเก ี่ยวก ับการ 
ปฏิบัติตามประกาศนี้และให้ถือเป็นที่สุด

(ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราซกัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


